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17.10.2018 A8-0288/178 

Alteração  178 

Michel Dantin 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualidade da água destinada ao consumo humano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Medidas preventivas para reduzir o 

nível de tratamento exigido e 

salvaguardar a qualidade da água, 

incluindo as medidas a que se refere o 

artigo 11.º, n.º 3, alínea d), da Diretiva 

2000/60/CE; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/179 

Alteração  179 

Michel Dantin 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualidade da água destinada ao consumo humano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Parte A – Quadro 1 

   

Texto da Comissão 

Parâmetro Valor paramétrico Unidades 

Esporos de Clostridium 

perfringens 

0 Número/100 ml 

Bactérias coliformes 0 Número/100 ml 

Enterococos 0 Número/100 ml 

Escherichia coli (E. coli) 0 Número/100 ml 

Contagem de placas 

heterotróficas (HPC) a 22 

oC 

Sem alteração anormal  

Colífagos somáticos 0 Número/100 ml 

Turvação < 1 UTN  

 

Alteração 

Parâmetro Valor paramétrico Parâmetro 

Esporos de Clostridium 

perfringens 

0 Número/100 ml 

   

Enterococos 0 Número/100 ml 

Escherichia coli (E. coli) 0 Número/100 ml 

   

Colífagos somáticos 0 Número/100 ml 



 

AM\1166489PT.docx  PE624.160v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

Nota Os parâmetros estabelecidos na presente parte não se 

aplicam às águas de nascente e mineral em conformidade 

com a Diretiva 2009/54/CE .» 

 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/180 

Alteração  180 

Michel Dantin 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualidade da água destinada ao consumo humano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Parte B – Quadro 1 

  

Texto da Comissão 

Parâmetros químicos 

Parâmetro Valor paramétrico Unidades Notas 

Acrilamida 0,10 μg/l O valor 

paramétrico 

refere-se à 

concentração 

monomérica 

residual na água, 

calculada 

segundo as 

especificações da 

migração máxima 

do polímero 

correspondente 

em contacto com 

a água. 

Antimónio 5,0 μg/l  

Arsénio 10 μg/l  

Benzeno 1,0 μg/l  

Benzo(a)pireno 0,010 μg/l  

β-Estradiol (50-

28-2)   

0,001 μg/l  

Bisfenol A 0,01 μg/l  

Boro 1,0 mg/l  

Bromatos 10 μg/l  

Cádmio 5,0 μg/l  
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Cloratos 0,25 mg/l  

Cloritos 0,25 mg/l  

Crómio 25 μg/l Valor a cumprir, 

o mais tardar, em 

[10 anos após a 

data de entrada 

em vigor da 

presente diretiva]. 

Até essa data, o 

valor paramétrico 

para o crómio é 

de 50 μg/l. 

Cobre 2,0 mg/l  

Cianeto 50 μg/l  

1,2-dicloroetano, 3,0 μg/l  

Epicloridrina 0,10 μg/l O valor 

paramétrico 

refere-se à 

concentração 

monomérica 

residual na água, 

calculada 

segundo as 

especificações da 

migração máxima 

do polímero 

correspondente 

em contacto com 

a água. 

Fluoretos 1,5 mg/l  

Ácidos 

haloacéticos 

(HAA) 

80 μg/l Soma das 

seguintes nove 

substâncias 

representativas: 

ácido 

monocloroacético

, dicloroacético e 

tricloroacético, 

ácido 

monobromoacétic

o e 

dibromoacético, 

ácido 

bromocloroacétic
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o, ácido 

bromodicloroacét

ico, ácido 

dibromocloroacét

ico e ácido 

tribromoacético. 

Chumbo 5 μg/l Valor a cumprir, 

o mais tardar, em 

[10 anos após a 

data de entrada 

em vigor da 

presente diretiva]. 

Até essa data, o 

valor paramétrico 

para o chumbo é 

de 10 μg/l. 

Mercúrio 1,0 μg/l  

Microcistina-LR 10 μg/l  

Níquel 20 μg/l  

Nitratos 50 mg/l Os Estados-

Membros devem 

garantir o 

respeito, à saída 

das estações de 

tratamento da 

água, da condição 

[nitratos]/50 + 

[nitritos]/3 ≤ 1, 

em que os 

parênteses retos 

representam as 

concentrações em 

mg/l para os 

nitratos (NO3) e 

os nitritos (NO2), 

bem como do 

valor-limite de 

0,10 mg para os 

nitritos. 

Nitritos 0.50 mg/l Os Estados-

Membros devem 

garantir o 

respeito, à saída 

das estações de 

tratamento da 
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água, da condição 

[nitratos]/50 + 

[nitritos]/3 ≤ 1, 

em que os 

parênteses retos 

representam as 

concentrações em 

mg/l para os 

nitratos (NO3) e 

os nitritos (NO2), 

bem como do 

valor-limite de 

0,10 mg para os 

nitritos  

Nonilfenol 0,3 μg/l  

Pesticidas 0,10 μg/l Por «pesticidas» 

entende-se: 

   os inseticidas 

orgânicos, 

   os herbicidas 

orgânicos, 

   os fungicidas 

orgânicos, 

   os nematicidas 

orgânicos, 

   os acaricidas 

orgânicos, 

   os algicidas 

orgânicos, 

   os rodenticidas 

orgânicos, 

   os limicidas 

orgânicos 

   os produtos afins 

(nomeadamente, 

reguladores do 

crescimento), e os 

seus metabolitos 

pertinentes, 

conforme 

definição no 

artigo 3.º, n.º 32, 

do Regulamento 
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(CE) n.º 

1107/20091. 

   O valor 

paramétrico 

aplica-se a cada 

um dos 

pesticidas. 

   No caso da 

aldrina, dialdrina, 

heptacloro e 

epóxido de 

heptacloro, o 

valor paramétrico 

é de 0,030 μg/l.  

Pesticidas – total 

μg/l 

0,50 μg/l Por «Pesticidas – 

total» entende-se 

a soma de todos 

os pesticidas, 

conforme 

definido na linha 

supra, detetados e 

quantificados no 

âmbito do 

procedimento de 

monitorização. 

PFAS 0,10 μg/l Por «PFAS» 

entende-se cada 

uma das 

substâncias 

perfluoroalquilad

as e 

polifluoroalquilad

as (fórmula 

química:  

CnF2n+1−R). 

PFAS - total 0,50 μg/l Por «PFAS – 

total» entende-se 

a soma de todas 

as substâncias 

perfluoroalquilad

as e 

polifluoroalquilad

as (fórmula 

química: 

CnF2n+1−R). 
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Hidrocarbonetos 

aromáticos 

policíclicos 

0,10 μg/l Soma das 

concentrações dos 

seguintes 

compostos 

especificados: 

benzo(b)fluorante

no, 

benzo(k)fluorante

no, 

benzo(ghi)perilen

o e indeno(1,2,3-

cd)pireno. 

Selénio 10 μg/l  

Tetracloroetano e 

tricloroetano 

10 μg/l Soma das 

concentrações dos 

parâmetros 

especificados 

Trialometanos – 

total 

100 μg/l Se possível, e 

sem com isso 

comprometer a 

desinfeção, os 

Estados-Membros 

devem procurar 

aplicar um valor 

mais baixo. 

   Soma das 

concentrações dos 

seguintes 

compostos 

especificados: 

clorofórmio, 

bromofórmio, 

dibromocloromet

ano e 

bromodicloromet

ano. 

Urânio 30 μg/l  

Cloreto de vinilo 0,50 μg/l O valor 

paramétrico 

refere-se à 

concentração 

monomérica 

residual na água, 

calculada 

segundo as 
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especificações da 

migração máxima 

do polímero 

correspondente 

em contacto com 

a água. 

__________________ 

1. Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro 

de 2009, relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado e que revoga as 

Diretivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do Conselho (JO L 309 de 24.11.2009, p. 1). 

 

Alteração  

Parâmetros químicos 

Parâmetro Valor paramétrico Unidades Notas 

Acrilamida 0,10 μg/l O valor 

paramétrico 

refere-se à 

concentração 

monomérica 

residual na água, 

calculada 

segundo as 

especificações da 

migração máxima 

do polímero 

correspondente 

em contacto com 

a água. 

Antimónio 5,0 μg/l  

Arsénio 10 μg/l  

Benzeno 1,0 μg/l  

Benzo(a)pireno 0,010 μg/l  

β-Estradiol (50-

28-2)   

0,001 μg/l  

Bisfenol A 0,1 μg/l  

Boro 1,5 mg/l  

Bromatos 10 μg/l  

Cádmio 5,0 μg/l  

Cloratos 0,25 mg/l  

Cloritos 0,25 mg/l  
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Crómio 25 μg/l Valor a cumprir, 

o mais tardar, em 

[10 anos após a 

data de entrada 

em vigor da 

presente diretiva]. 

Até essa data, o 

valor paramétrico 

para o crómio é 

de 50 μg/l. 

Cobre 2,0 mg/l  

Cianeto 50 μg/l  

1,2-dicloroetano, 3,0 μg/l  

Epicloridrina 0,10 μg/l O valor 

paramétrico 

refere-se à 

concentração 

monomérica 

residual na água, 

calculada 

segundo as 

especificações da 

migração máxima 

do polímero 

correspondente 

em contacto com 

a água. 

Fluoretos 1,5 mg/l  

Ácidos 

haloacéticos 

(HAA) 

80 μg/l Soma das 

seguintes nove 

substâncias 

representativas: 

ácido 

monocloroacético

, dicloroacético e 

tricloroacético, 

ácido 

monobromoacétic

o e 

dibromoacético, 

ácido 

bromocloroacétic

o, ácido 

bromodicloroacét

ico, ácido 
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dibromocloroacét

ico e ácido 

tribromoacético. 

Chumbo 5 μg/l Valor a cumprir, 

o mais tardar, em 

[10 anos após a 

data de entrada 

em vigor da 

presente diretiva]. 

Até essa data, o 

valor paramétrico 

para o chumbo é 

de 10 μg/l. 

Mercúrio 1,0 μg/l  

Microcistina-LR 10 μg/l  

Níquel 20 μg/l  

Nitratos 50 mg/l Os Estados-

Membros devem 

garantir o 

respeito, à saída 

das estações de 

tratamento da 

água, da condição 

[nitratos]/50 + 

[nitritos]/3 ≤ 1, 

em que os 

parênteses retos 

representam as 

concentrações em 

mg/l para os 

nitratos (NO3) e 

os nitritos (NO2), 

bem como do 

valor-limite de 

0,10 mg para os 

nitritos 

Nitritos 0.50 mg/l Os Estados-

Membros devem 

garantir o 

respeito, à saída 

das estações de 

tratamento da 

água, da condição 

[nitratos]/50 + 

[nitritos]/3 ≤ 1, 
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em que os 

parênteses retos 

representam as 

concentrações em 

mg/l para os 

nitratos (NO3) e 

os nitritos (NO2), 

bem como do 

valor-limite de 

0,10 mg para os 

nitritos 

Nonilfenol 0,3 μg/l  

Pesticidas 0,10 μg/l Por «pesticidas» 

entende-se: 

   os inseticidas 

orgânicos, 

   os herbicidas 

orgânicos, 

   os fungicidas 

orgânicos, 

   os nematicidas 

orgânicos, 

   os acaricidas 

orgânicos, 

   os algicidas 

orgânicos, 

   os rodenticidas 

orgânicos, 

   os limicidas 

orgânicos 

   os produtos afins 

(nomeadamente, 

reguladores do 

crescimento), e os 

seus metabolitos 

pertinentes, 

conforme 

definição no 

artigo 3.º, n.º 32, 

do Regulamento 

(CE) n.º 

1107/20091. 
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   O valor 

paramétrico 

aplica-se a cada 

um dos 

pesticidas. 

   No caso da 

aldrina, dialdrina, 

heptacloro e 

epóxido de 

heptacloro, o 

valor paramétrico 

é de 0,030 μg/l.  

Pesticidas – total 

μg/l 

0,50 μg/l Por «Pesticidas – 

total» entende-se 

a soma de todos 

os pesticidas, 

conforme 

definido na linha 

supra, detetados e 

quantificados no 

âmbito do 

procedimento de 

monitorização. 

PFAS 0,10 μg/l Por «PFAS» 

entende-se cada 

uma das 

substâncias 

perfluoroalquilad

as e 

polifluoroalquilad

as (fórmula 

química: 

CnF2n+1−R). 

A fórmula deve 

igualmente 

introduzir uma 

diferenciação 

entre «PFAS» de 

«cadeia longa» e 

«cadeia curta». A 

presente diretiva 

aplica-se apenas 

a «PFAS de 

cadeia longa» 

Este valor 

paramétrico para 
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as substâncias 

PFAS individuais 

deve aplicar-se 

apenas às PFAS 

que possam estar 

presentes e que 

sejam perigosas 

para a saúde 

humana, de 

acordo com a 

avaliação dos 

perigos referida 

no artigo 8.º da 

presente diretiva. 

PFAS - total 0,50 μg/l Por «PFAS» 

entende-se cada 

uma das 

substâncias 

perfluoroalquilad

as e 

polifluoroalquilad

as (fórmula 

química: 

CnF2n+1−R). 

Este valor 

paramétrico para 

as substâncias 

PFAS total deve 

aplicar-se apenas 

às PFAS que 

possam estar 

presentes e que 

sejam perigosas 

para a saúde 

humana, de 

acordo com a 

avaliação dos 

perigos referida 

no artigo 8.º da 

presente diretiva. 

Hidrocarbonetos 

aromáticos 

policíclicos 

0,10 μg/l Soma das 

concentrações dos 

parâmetros 

especificados 

Selénio 30 μg/l Se possível, e 

sem com isso 
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comprometer a 

desinfeção, os 

Estados-Membros 

devem procurar 

aplicar um valor 

mais baixo. 

Tetracloroetano e 

tricloroetano 

10 μg/l Soma das 

concentrações dos 

seguintes 

compostos 

especificados: 

clorofórmio, 

bromofórmio, 

dibromocloromet

ano e 

bromodicloromet

ano. 

Trialometanos – 

total 

100 μg/l  

   O valor 

paramétrico 

refere-se à 

concentração 

monomérica 

residual na água, 

calculada 

segundo as 

especificações da 

migração máxima 

do polímero 

correspondente 

em contacto com 

a água. 

Urânio 30 μg/l  

Cloreto de vinilo 0,50 μg/l O valor 

paramétrico 

refere-se à 

concentração 

monomérica 

residual na água, 

calculada 

segundo as 

especificações da 

migração máxima 

do polímero 

correspondente 
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em contacto com 

a água. 

 

__________________ 

 

Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 

2009, relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado e que revoga as 

Diretivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do Conselho (JO L 309 de 24.11.2009, p. 1). 

Or. en 

 

 


